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KUTSU
VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Leader Pohjoisin Lappi ry:n
vuosikokoukseen
Kairalan Kajastukselle
(Sodankyläntie 1125, 98560 Kairala)
keskiviikkona 18.5.2022 klo 16:00 alkaen
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.

Vuosikokouksen asialista:
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Kokouksen työjärjestyksen
hyväksyminen
5 § Hallituksen valintaan liittyvät
periaatteet
6 § Kuntien nimeämät ehdokkaat
7 § Hallituksen jäsenten valinta

Sitovat ilmoittautumiset kahvitarjoilujen
järjestämiseksi 15.5.2022 mennessä
forms.office.com/r/KyJ2Q0ZxLv tai
maria.alatalo@pll.fi

8 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajan lausunto v. 2021 sekä
päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä
9 § Varsinaisen tilintarkastajan ja

Aiemmin sovitun kolmikantakierron
mukaisesti vuosikokous valitsee hallituksen
jäsenet yhdeksi toimintakaudeksi
Kunnat: Sodankylä, Inari, Utsjoki ja Savukoski
Yhdistysedustajat: Sodankylä, Pelkosenniemi,
Salla ja Inari
Yksityisedustajat: Pelkosenniemi, Salla,
Kemijärvi ja Utsjoki

varatilintarkastajan valinta v. 2022
10 § Jäsen- ja liittymismaksujen periminen
v. 2022
11 § Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja
menoarvion hyväksyminen v. 2022
12 § Hallituksen jäsenten
kokouspalkkioista, tilintarkastajan
palkkiosta sekä matkakorvauksista
päättäminen v. 2022
13 § Muut asiat
14 § Kokouksen päättäminen

TOIMINNANJOHTAJAN
TERVEHDYS
Siirtymäkausi 2021-22 on nopealla vauhdilla kääntymässä kohti loppua.
Olemme kuluvan vuoden aikana lisänneet resursseja ja laittaneet uuden
vaihteen päälle ohjelmakauden 2023-27 suunnittelussa. Olettekin varmaan
nähneet Leaderin porukkaa tulevaisuustyöpajoissa ja muissa tilaisuuksissa,
joissa katse on ollut kohti tulevaa. Valmistelua on tehty myös erilaisin kyselyin
ja kirjoituskutsun avulla. Suuri kiitos teille yli 2500 asukkaalle, jotka olette
käyttäneet aikaanne ja osallistuneet Itä- ja Pohjois-Lapin tulevaisuuden
suunnitteluun yhdessä meidän kanssa. Ajatuksianne on kuultu ja niistä on
muodostumassa yhteinen näkökulma laajan alueen kehittämiseen. Toki
Leader-työ ei ratkaise koko maailman ongelmia, mutta sillä voidaan saadaan
oma elinympäristö hyväksi paikaksi elää ja lisää sisältöä elämään.
Sen verran voin jo paljastaa, että tulevalla kaudella kehittämisen painopisteenä
ovat kahdeksan vuodenajan kylät, pohjoiset elinkeinot ja uutena asiana
keskitymme myös entistä vahvemmin juurevan pohjoisen kulttuurin
tukemiseen. Kehittämisessä tullaan huomioimaan vahvasti
ympäristöystävälliset ratkaisut, digitaalisuus sekä ikäihmisten, lasten ja nuorten
palvelutarpeet. Hakemus jätetään kesäkuussa 2022 ministeriölle ja sen jälkeen
jäämme odottamaan päätöstä tulevan kauden rahoituskiintiöstä.
Valmistelutyön ohessa olemme toteuttaneet edelleen Peloton Pohjoisin strategia ja myöntäneet tukea useille kehittämis- ja investointihankkeille. Tämä
työ jatkuu ja hankeneuvojamme ovat käytettävissänne
vielä syksyyn saakka, jolloin tehdään
ohjelmakauden viimeiset tukipäätökset.
Loppukaudelle meillä on vielä hyvin varoja käytössä eli jos
nyt on mielessä yrityksien investointitarpeita tai
yleishyödyllisiä kehittämisajatuksia, kannattaa
olla meihin yhteydessä jo ennen kesää!
Aurinkoisin terveisin,
Henna Kontsas
040 760 4108
henna.kontsas@pll.fi

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Leader Pohjoisin Lapin toiminnassa koko maailmaa kurittava korona-pandemia
on näkynyt edelleen maskeina ja etätöinä/-palavereina kuten yhteiskunnassa
muutenkin. Hallituksen kokoukset on pidetty Teams-kokouksina kahta lukuun
ottamatta. Järjestäytymiskokous Kairalassa kesäkuussa ja joulukuun kokous
Tankavaarassa. Ja täytyy tässäkin todeta työskentelyn olevan ideoivampaa
ihmisten ollessa koolla samassa paikassa.
Tulin hallitukseen Inarin yhdistysedustajana 2021 ja valittiin
varapuheenjohtajaksi Tarja Mattilan jatkaessa varsinaisena puheenjohtajana.
Toimin Koppelon kyläyhdistyksessä, Koppelon Erämiehissä ja KoppelonAkujärven osakunnassa, joten kylätoiminta on sitä kautta läheistä itselleni.
Leader-rahoitusta olemme saaneet kylätaloon, sen piharakenteisiin ja yhtenäisiin
postilaatikkotelineisiin koko kylään. Kuten meillä niin muuallakin alueen
asukkailta kumpuaa kehitysajatuksia ja näitä pitää ujostelematta viedä
eteenpäin. LPL neuvoo ja avustaa hankkeen valmisteluissa, mikäli idea on
tukiehtojen mukainen.
LPL:n hallituksessa on 12 jäsentä ja heillä varajäsenet. Kokoonpanossa käytetään
kolmikantaa kunta, yhdistys sekä yksityinen ja jäsenyyksiä kierrätetään
kunnittain. Osallistumista hallitustyöskentelyyn ei pidä arkailla. Siellä on aivan
tavallisia ihmisiä, joita yhdistää innostus toimia oman elinpiirinsä hyväksi.
Hallitustoiminnasta annetaan opastusta ja päätettäväksi tulevat asiat on
henkilöstö aina perusteellisesti valmistellut.
Henkilökunnalle osoitan erityisen kiitoksen jaksamisesta poikkeusolojen keskellä.
Normaalien tehtävien lisäksi on strategian työstäminen tuonut lisäkuormaa.
Kokonaisuuden saattaminen lopulliseen muotoon on monivaiheinen vaativa työ
asetettujen määräaikojen puitteissa. Hallituksen jäsenille kiitokset miellyttävästä
kaudesta ja osallistuvasta päätöksenteosta.
Tervetuloa mukaan Leader-toimintaan. Se on
mahtava kokonaisuus haluttaessa kehittää
omaa elinympäristöä ja pitää kylät
elinvoimaisina ja asuttuina edelleen.
Eero Jääskeläinen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Inari ( Koppelo )
Osallistumista hallitustyöskentelyyn ei
pidä arkailla. Siellä on aivan tavallisia ihmisitä,
joita yhdistää innostus toiminta oman
elinpiirinsä hyväksi

OHJELMAKAUDEN VIIMEISET
HANKKEET RAHOITETAAN
ELOKUUSSA - NYT ON KORKEA AIKA
OTTAA YHTEYTTÄ, JOS MIELESSÄSI
ON HANKEIDEA!
Peloton pohjoisin -strategiaa on toteutettu vuodesta 2016 lähtien lähes 300
hankkeella. Kesä- syyskuussa rahoitetaan viimeiset strategian mukaiset
hankkeet. Strategian neljä painopistettä mahdollistavat kylien palveluiden
kehittämisen, yhteisten kokoontumistilojen ja viihtyvyyttä lisäävien rakenteiden
teon, lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamisen hankinnoin ja
yrittäjäkasvatuksen, saamelaisten palveluiden ja kulttuurin kehittämisen sekä
yritystoiminnan aloittamiseen ja laajentumiseen liittyvien investointien
tukemisen. Kaikkien hankkeiden tavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja
viihtyvyyden lisääminen pitkäjänteisesti. Tuettavuuden ulkopuolella ovat
peruskorjaukset, kerran toteutettavan toiminnan tukeminen ja kuntien
peruspalveluihin kuuluvien palveluiden kehittäminen. Vuonna 2021 rahoitettiin
reilu 20 hanketta, joista 14 kohdistui yritysten kehittämiseen. Hyvinvointia
pohjoisen kyliin -teemahankkeella tehdään pieniä kylien hyvinvointia lisääviä
investointeja ja kehittämistoimia. Inarin kuntaa rahoitettiin lasten ja nuorten
toiveesta Skeittiparkki ja Näätämön kyläseuralle Nitsikosken törmäysesteiden
rakentaminen. Kelujärvellä parannettiin virkistysalueita mm. Nuolivaaran
luontopolun laavulla. Karigasniemen Erämiehet investoi Leader-tuella kaikille
avoimen ammuntasimulaattoriin.
Vuonna 2022 kaikkiin hankkeisiin on jatkuva haku ja rahoitusta on jäljellä
runsaasti. Yleishyödyllisten hankkeiden hakijatahoina voivat olla mm.
kyläyhdistykset ja kunnat. Tukiprosentti vaihtelee riippuen hanketyypistä 65–
90% välillä
Leaderin henkilöstön tehtävänä on avustaa hankkeiden suunnittelussa,
rahoituksen hakemisessa ja tuoda kehittämisen avuksi aiemmista hankkeista
opittuja oppeja. Henkilöstöön kannattaakin ottaa yhteyttä matalalla
kynnyksellä ja pyytää avuksi hankeideoiden jalostamiseen. Hankkeita
käsitellään Leaderin hallituksen kokouksissa 16.6 ja elo-syyskuussa.
Lisätietoja:
Nuorisohankkeet: Jenni Pulska 040 1245 180
Kylien ja kuntien hankkeet: Annika Kostamo 040 134 9940

TUET YRITYKSILLE
Yrityksille tarkoitettuja Leaderin tukirahoja on vielä reilusti saatavilla tänä vuonna
2022. Niitä tulisi hakea kuitenkin mahdollisimman pian jotta hankepäätökset
saadaan tehtyä viimeistään syyskuussa. Hankeaika voi olla jopa kaksi vuotta,
joten hankintoja voi tehdä hyvin ensi vuoden puolellakin. Yritystukea voi hakea
kaikki eri yhtiömuodot, niin toiminimiyrittäjät, osakeyhtiöt kuin osuuskunnatkin.
Voit laittaa hakemuksen vireille jo ennen kuin y-tunnuksesi on rekisteröity, eli
tuet sopivat myös alkaville yrittäjille.
Yritystuet ovat erityisesti tarkoitettu matkailun, luovien alojen, luontaistuotealan
ja biotaloutta harjoittavien yrittäjien toiminnan investointeihin. Strategian
mukaisesti tuetaan myös alueella puuttuvaa palvelua ja erityisesti nuoria alle 36vuotiaita yrittäjiä tai yrittäjän uraa aloittavia. Hanketta joka johtaa
kilpailutilanteeseen samalla alueella olevan yrityksen kanssa ei tueta.
Leaderilta voi hakea investointitukea kone-, laite-, irtaimisto- ja
rakentamishankintoihin, jotka mahdollistavat yritystoiminnan aloittamisen tai
kehittämisen. Tuet on tarkoitettu pääasiassa pienille yrityksille, joiden toimialana
on biotalous, luovat alat, matkailu ja elämykset sekä palveluyrittäjyys. Myös muut
toimialat ovat mahdollisia erityisehdoin. Investointituen määrä hankinnoista on
enintään 35 % alvittomasta hinnasta.
Kun haluat kokeilla yrityksen toimintaa uudella toimialalla, kokeilutuki on oiva
apuväline. Kokeilutuki on 2000 € - 10 000 € ja tarkoitettu mahdollistamaan
uuden kokeilun ja asiantuntijoiden käytön suunnittelussa. Kokeilutuki käytetään
yleensä vuokriin ja asiantuntijamaksuihin. Kokeilutuki kattaa hankinnoista
yleensä 100 %.
Yritysryhmähankkeet ja yhteistyöhankkeet taas mahdollistavat yritystoiminnan
kehittämisen yhteistyössä. Yritysryhmähankkeissa rahoitetaan mikroyrityksiin
kohdistuvia, strategian kärkitoimialoja edistäviä hankkeita.
Autamme mielellämme tuen hakemisessa ja
kysymyksissä jotka sinua mietityttävät.
Laita viestiä tai tartu luuriin!

Yritysneuvoja Senja Lakela-Pyykkönen
040 129 2706 senja.lakela-pyykkonen@pll.fi
(Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Salla)
Toiminnanjohtaja Henna Kontsas
040 760 4108 henna.kontsas@pll.fi
(Utsjoki, Inari)

AVOIMET MILJÖÖT
JA KOMEAT KUISTIT
-HANKE KUTSUU
LAPPILAISIA
TALKOISIIN
Lappilainen kulttuuriympäristö on ainutlaatuinen
osa maaseutualueiden vetovoimaa ja asukkaiden
viihtyvyyttä. Kulttuuriympäristöjen säilyminen ja
ennallistaminen vaatii aktiivista toimintaa ja
katoamassa olevan tietotaidon ja osaamisen
vaalimista ja tiedon levittämistä. Hankkeen
tavoitteena on nostaa maisemanhoidon ja
rakennetun kulttuuriympäristön hoidon roolia
kylien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.
Hankkeessa järjestetään kylissä
asiantuntijavetoisia talkoita, jaetaan hyviä
käytänteitä ja pilotoidaan
maisemanhoitokohteita.
Erityisyytenä on oppilaitosyhteistyö, jonka
tavoitteena on herättää alaa opiskelevien
kiinnostus Lapin työllisyysmahdollisuuksista.
Hankkeen rahoittajana on Lapin
maaseuturahasto ja kokonaiskustannusarvio
250 000 €. Toteutus on alkanut 1.2. ja kesto on 2
vuotta.
Lisätietoja www.pohjoisinlappi.fi/avoimetmiljoot-ja-komeat-kuistit
Projektityöntekijä Isa Tuuri p.040 826 6620
Maisemanhoidon asiantuntija Piritta Peurasaari
p.040 150 4099
Projektipäällikkö Annika Kostamo p.040 134 9940
Vinkkejä kulttuuriympäristön
hoitoon voit lukea:
www.pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-jakomeat-kuistit/tutustu-julkaisuun-ja-nappaakotikylallesi-vinkkeja/

Kesän 2022 talkoita ja tilaisuuksia:
23.–24.5. Rakennuksen
korjaussuunnitelmatyöpaja, Simo
8.6. Kyläilta, Saija
9.–12.6. Pärekattotyöpaja, Suvanto
18.6. Kulttuuriympäristöpäivä,
Lonnakko
20.–22.6. Kolttakotityöpaja,
Sevettijärvi
23.7. Kulttuuriympäristöpäivä,
Lisma
elokuu Aitan kunnostustyöpaja,
Kairala
2.–3.9. Kulttuuriympäristöpäivät,
Enontekiö
27.–28.9. Maisemanhoitoalueiden
verkostoseminaari, Kairala

IKÄIHMISTEN
PERHEHOIDON
KEHITYSTYÖ JATKUU
Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin hankkeessa (1.8.2021 – 31.12.2022) edistetään
ammatillisten eli yritysmuotoisten perhekotien syntyä
hankekunnissa. Hanke on ns. jatkohanke edellisille
Leaderin hallinnoimille perhehoitohankkeille.
Savukoskella Martin Kylässä vuoden 2021 alussa
toimintansa aloittanut ammatillinen perhekoti
Korvatunturin Kotikontu on Lapin ensimmäinen ja tällä
hetkellä ainut ikäihmisten ammatillinen perhekoti.
Yritysmuotoiseen perhekotiin on mahdollista yhdistää
myös muuta yritystoimintaa esim. maatila- tai
matkailutoimintaa. Etsimme tällä hetkellä ammatillisen
perhekotitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneita mm.
lehti-ilmoitusten, perhehoidon etäinfojen sekä
sosiaalisen median kautta. Etsimme hankealueellamme
myös perhehoitoon soveltuvia tiloja, joita voimme
tarjota perhehoidon aloittamisesta kiinnostuneille.
Hankkeessa järjestämme tällä hetkellä etäyhteyksin
toteutettavaa ennakkovalmennusta tuleville
perhehoitajille. Tuemme jo toimivia perhehoitajia mm.
puhelimitse sekä vertaistoiminnan kautta. Syyskuulle on
suunnitteilla ammatillisen perhehoidon päivät, jossa
perhehoitajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan
pandemiatilanteen hellittäessä vihdoin kasvokkain.
Viemme aktiivisesti tietoa perhehoidosta ikäihmisten
perhehoidosta myös kuntien toimijoille, sillä toimiva
yhteistyö perhehoitajan ja palveluohjauksen sekä
muiden ikäihmisten palveluiden parissa työskentelevien
välillä on olennaisen tärkeää. Kunnat ovat suuressa
murroksessa sote-palveluiden järjestämisvastuun
siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Teemme
hankkeessa työtä sen eteen, että ikäihmisten
perhehoidolla on tukeva jalansija ikäihmisten
palvelujärjestelmässä tulevaisuudessa.
Projektipäällikkö Tuulikki Ahola 040 158 7213
Sote-alan yritysneuvoja Saija Reijo 040 163 3240

LAPIN
KALALEADER
AUTTAA
YRITTÄJIÄ JA
RAHOITTAA
HYVIÄ
HANKKEITA

Kalataloutta kehittää kaudella 2022-2027
Lapin Kalaleader, jolle maa- ja
metsätalousministeriö myönsi
huhtikuussa 900 000 euron
rahoituskehyksen. Kalaleaderin strategian
päätavoitteet ovat kalatalouden
taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen
lisääminen vähähiilisesti ja kestävästi sekä
elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen.
Tavoitteisiin pyritään sekä rahoittamlla
kehittämishankkeita omasta kehyksestä
että avustamalla yrittäjiä ja kuntia
saamaan EU:n kalatalousrahastosta tukia
investointeihin.
Menneellä ohjelmakaudella kalaryhmä
rahoitti 20 kehittämishanketta, joilla
pyrittiin mm. saamaan alalle uusia
yrittäjiä, parantamaan kaupallisen
kalastuksen kannattavuutta ja kalahallien
varustusta sekä lisäämään yrittäjien
osaamista. Kuntia ja yrittäjiä avustettiin
69 investointihankkeessa,
kokonaissummaltaan 1,9 M€. Kunnat
kehittivät kalahalleja ja -satamia, yrittäjät
hankkivat pääasiassa kalastusta
helpottavia koneita ja laitteita. Aloittavia
kalastajia autettiin rekisteröitymisessä
kaupalliseksi kalastajaksi ja muissa
paperitöissä. Uusia kalastajia on tullut
erityisesti Sodankylään ja Kemijärvelle.
Lapin Kalaleaderin toiminta-alueeseen
kuuluvat Inarin, Sodankylän ja Pellon
kunnat sekä Kemijärven kaupunki.
Kalaleader kehittää elinkeinokalataloutta,
johon kuuluvat kaupallinen kalastus,
vesiviljely ja kalanjalostus.

Kalaleaderilla on myös kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita. Aktivaattori oli
huhtikuussa Puolassa FIN-hankkeen
puitteissa kouluttamassa kalastajia
käyttämään Lokasta hankittuja
pyydyksiä. Puolalainenkin ahven osaa
mennä lokkalaiseen katiskaan!

Ota kala-asioissa yhteyttä aktivaattori
Markku Ahoseen, markku.ahonen@pll.fi,
040-704 6094.

PELOTTOMIA POHJOISEN
KYLIÄ KOULUTETAAN!
Peloton Pohjoinen Kylä-hanke on loppusuorallaan ja nyt hankkeen kautta on
järjestetty tiivis koulutuspaketti loppukevääksi. Tulkaahan kouluttautumaan!
Kesän alkajaisiksi järjestämme vielä kaksi tutustumisretkeä toiminta-alueellamme!
Suunnitelmat vielä elävät, mutta pieninä paljastuksina voisi luvata, että toinen matka
sijoittuu toiminta-alueemme pohjoisosiin ja toinen sijoittuu järviseudulle.
Seuratkaahan Leaderin somea ja sivuja, koska ilmoittautuminen alkaa retkille. Tämä
on ihan nurkan takana!
Kiitokset vielä kaikille teille kyläläisille, joiden luona ehdin käymään tulevaisuus- ja
kehittämistyöpajojen ohessa. Teidän ajatuksia on hyödynnetty Leaderin uuden
toimintakauden strategiaan ja näistä tulee muodostumaan myös kesällä työstettävä
Peloton Pohjoinen Kylä -strategia.
Tässä vaiheessa toivottelen vielä hyvää ja lämpenevää kesän odotusta!
Projektipäällikkö Jenna Simontaival 040 187 0740
15.5.2022 EA-koulutus Syväjärvi, Sodankylä (klo 9-16)
17.5.2022 Kyläkaavoitusiltama, Teams (klo 18-20)
19.5.2022 Some tutuksi -iltama, Teams (klo 18-20)
21.5.2022 EA-koulutus Näätämö, Inari (klo 9-16)
23.5.2022 Digituki-klinikka Ivalo (klo 12-18)
24.5.2022 Kyläkaavoitusiltama, Teams (klo 18-20)
25.5.2022 Digituki-klinikka Sodankylä (klo 12-18)
28.5.2022 EA-koulutus Menesjärvi, Inari (klo 9-16)
29.5.2022 EA-koulutus Törmänen, Inari (klo 9-16)
30.5.2022 72h-varautuminen, Sodankylä (klo 18-20)
31.5.2022 72h varautuminen, Ivalo (klo 18-20)
1.6.2022 Digituki-klinikka Pelkosenniemi (klo 12-17)
7.6.2022 Digituki-klinikka Kemijärvi (klo 12-18)
8.6.2022 Digituki-klinikka Salla (klo 12-18)

Ilmoittaudu koulutuksiin!
https://forms.gle/GPurZsPax7NaJ3KK7)

Toukokuu 2022

www.pohjoisinlappi.fi

NUORISOHANKETEMPAUS KEVÄT 2022
Keväällä Leader Pohjoisin Lappi toteutti yhteistyössä alueensa kuntien
kanssa Nuorisohanketempauksen, jossa etsittiin ideoita nuorten viihtyvyyttä
lisääviin hankkeisiin. Tavoitteena oli toteuttaa jokaiseen mukaan
lähteneeseen kuntaan yksi hanke. Nuorisohanketempaukseen tuli yhteensä
145 ideaa, joista kuntien ja Leaderin raati valitsi parhaiten nuoria palvelevat
ideat jatkoon. Tämän jälkeen kunkin kunnan alle 29-vuotiaat nuoret saivat
äänestää toteutettavan hankkeen.
Äänestystulokset ovat neljästä kunnasta selvillä:
Pelkosenniemi: Pump track -rata Pyhälle
Savukoski: Harrastushalli mm. mopojen rassaamiseen ja käsitöihin
Sodankylä: Penkit ja katos skeittiparkille
Utsjoki: Ulkokuntosali Utsjoelle
Etsimme nyt paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä yhteistyökumppaneiksi
hankkeisiin. Leader rahoittaa hankkeista 65% ja loput 35% tulee olla joko
talkootyötä tai yksityistä rahaa. Jos sinä tai yhdistyksesi olette
kiinnostuneita tukemaan nuorten viihtyvyyttä omalla paikkakunnallanne,
ota yhteyttä: jenni.pulska@pll.fi, p. 040 124 5180.

Ota yhteyttä!
Osoite

Jäämerentie 19
99600 Sodankylä

Puhelinnumero
040 760 4108

Verkkosivut

www.pohjoisinlappi.fi

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pll.fi

Facebook

Leader Pohjoisin Lappi

Instagram

@leaderpohjoisinlappi

